Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:23/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:156/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 31η του μήνα
Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.21159/
24.7.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικ.
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.23-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
Δήμου για άσκηση προσφυγής κατά προστίμου Αντιπερειφερειάρχη για ΧΑΔΑ
Σφακιωτών.
Εισηγητ : Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόροςΔήμου
H Eσηγήτρια αναφέρει:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ' 36727/6965/8/7/2013 απόφαση επιβολής
προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας δυνάμει της οποίας αναφέρονται τα
παρακάτω:
Επιβάλλεται στο Δήμο Λευκάδας πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ διότι:o XAΔA στη
θέση <<Ρέμα Σφακιωτών>> του Δήμου Λευκάδας λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική
αδειοδότηση (έγκριση Περιβαλλοντικών όρων) κατά παράβαση του άρθρου 4 του
Ν.1650/86 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 και
προκαλεί ρύπανση του Περιβάλλοντος ,αφου δεν τηρούνται στοιχειώδη μέτρα
προφύλαξης και λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους τα απορρίματα
παρασύρονται στην πλαγιά,η ρύπανση να εκτείνεται σε μεγαλύτερη έκταση και να
υπάρχει η πιθανότητα μετά απο έντονες βροχοπτώσεις παράσυρσης των
απορριμάτων στους παρακείμενους οικισμούς και πιθανόν να καταλήξουν στην
θάλασσα ,όπως ειδικότερα περιγράφεται στην απο 21/9/2012 έκθεση αυτοψίας του
ΚΕΠΠΕ.

Το άνω ποσόν εισπράττεται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη Δημοσίων
Εσόδων,στη ΔΟΥ του Ν.Λευκάδας .αποτελεί δε έσοδο της Π.Ε Λευκάδας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά 50% ήτοι 4000 Ευρώ και καταχωρείται στον κωδικό
Αριθμό Εσόδου Προυπολογισμού 83625.Το υπόλοιπ ποσό ,επίσης κατά 50%,ήτοι
4000 Ε αποτελεί έσοδο του ΕΤΕΡΠΣ,το οποίο τηρείται σε ειδικό λογαριασμό που
ονομάζεται Πράσινο ταμείο και καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου
Προυπολογισμού 3517.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει στα Διοικητικά
Δικαστήρια να ζητήσει την εξάλειψη η την μείωση του ως άνω επιβληθέντος
προστίμου για ευνόητους οικονομικούς λόγους , με κάθε νόμιμο μέσο,
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να δοθεί
εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
ασκήσει αίτηση αναστολής καθώς και προσφυγή κατά της ως άνω απόφασης
επιβολής προστίμου ύψους 8.000 ευρώ του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας να
εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας και να παρασταθεί ενώπιον των αρμοδίων
διοικητικών Δικαστηρίων κατά την δικάσιμο που ήθελε αυτά προσδιορισθούν να
καταθέτει υπομνήματα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο ”.
Kατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, να ασκήσει αίτηση αναστολής καθώς
και προσφυγή κατά της ως άνω απόφασης επιβολής προστίμου ύψους 8.000 ευρώ
του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας ,σύμφωνα και με την παραπάνω εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί
εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να
ασκήσει αίτηση αναστολής καθώς και προσφυγή κατά της ως άνω απόφασης
επιβολής προστίμου ύψους 8.000 ευρώ του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, να
εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας και να παρασταθεί ενώπιον των αρμοδίων
διοικητικών Δικαστηρίων κατά την δικάσιμο που ήθελε αυτά προσδιορισθούν, να
καταθέτει υπομνήματα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 156/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

